
Jaargang 16  nr.3.  sep 2018

Met in dit nummer o.a.: 

Airborne herdenkingen

Wandelen op Klompenpaden

Zeezeilers

Tulpen uit Wolfheze?





De redactie

Na een hete zomer, iedereen 
blij met wat verkoeling. De 
gele velden rondom ons dorp 
zijn alweer groen en het ver-
dorde bos is (vrijwel) terug in 
oude staat. Wolfheze en om-
geving ontvangt deze maand 
vele Airborne-toeristen en er 
zijn veel activiteiten omtrent 
de herdenkingen.


Wij hebben onze dorpswan-
deling, Burendag en het 
Running Dinner; mooie gele-
genheden om kennis te ma-
ken met dorpsgenoten! Op-
gezet vóór en dóór Wolfhe-
zenaren, net zoals de realisa-
tie van dit blad.  Er is af-
scheid genomen van Carool 
en Ingrid die zich hiervoor 
jarenlang hebben ingezet. 

Zij worden opgevolgd door 
Marleen en Gea.  


De vernieuwde redactie 
wenst U veel leesplezier. 

Beste Wolfhezenaren,

Colofon 

Wolfskreet is een gratis blad voor en door inwoners van 
Wolfheze, de Buunderkamp en het Hazeleger. Woont u buiten 
Wolfheze, wordt deze voor €10,- per jaar toegestuurd.


Uitgave sep  2018


Vormgeving

Peter Jasperse a.i.


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt dec 2018

Inleveren kopij vóór  15 nov 2018  per  e-mail of afgeven bij één 
van de redactieleden.


De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in 
te korten dan wel niet te plaatsen.

Oplage 780 stuks

Druk Huisdrukkerij Pro Persona

Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens

Advertenties Peter Jasperse

E-mail redactie@wolfskreet.nl

Redactie

Gea Slof Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Marleen Hiltermann Johannahoeveweg 6

026-482 1999

Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Kees Koek Sara Mansveltweg 30
026-482 2339

E-mail redactie@wolfskreet.nl
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Het weekblad Hoog en Laag wordt 
vanaf 15 juni niet meer bezorgd in 
Wolfheze. 

Dat heeft uitgever BDU per mail la-
ten weten naar aanleiding van een 
klacht van een dorpsgenoot over de 
slechte bezorging van het blad. 




Onze Wolfhezenaar nam daarmee 
geen genoegen en verlangde per e-
mail een nadere uitleg. Die kwam 
van uitgever Erwin Klein Wolterink. 
Hij schrijft: "Wij moeten alle zeilen 
bijzetten om een gezonde exploitatie 
te blijven houden. Om dat te kunnen 
behouden kijken wij per lokale krant 
hoe zich dat ontwikkelt". 


Uit eigen onderzoek is gebleken dat 
voor de adverteerder, maar ook de 
lezer, een verspreiding van Hoog en 
Laag in Wolfheze niet relevant ge-
noeg is. Daarom volstaat de uitgever 
met een afhaalpunt en de e-paper 
op de lokale websites als alternatief. 


De focus ligt in de gemeente Ren-
kum voornamelijk op Renkum, Oos-
terbeek, Heelsum en Doorwerth. In 
de e-mail wordt ook aangegeven dat 
bij BDU geen verplichting geldt om 


de Hoog en Laag in Wolfheze - ster-
ker nog - de gehele gemeente Ren-
kum te verspreiden omdat de ge-
meentepagina in het weekblad Rijn 
en Veluwe staat.


Dorpsbelang vindt het niet meer be-
zorgen van Hoog en Laag in het dorp 
erg jammer. Hoog en Laag is toch 
een kwaliteitsweekblad waarin re-
gelmatig artikelen over Wolfheze 
verschenen. Zeker het directe con-
tact met journalist Feike Klomp van 
het blad leverde behoorlijk aandacht 
op voor Wolfheze. 


Onze dank aan de dorpsgenoot die 
ervoor gezorgd heeft dat Hoog en 
Laag wekelijks bij de Stationswinkel 
af te halen is!

niet meer bezorgd in Wolfheze!
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Hoeveel incidenten zijn er bij de 
spoorwegovergang geweest in zeg 
de afgelopen tien jaar? En hoeveel 
met dodelijke afloop of ernstig li-
chamelijk letsel? En welk percentage 
van deze incidenten  waren het re-
sultaat van suïcide of poging tot suï-
cide?


Men is van plan om heel veel geld uit 
te geven aan een tunnel om het aan-
tal incidenten terug te dringen. Ter-
wijl iedereen weet dat met de ge-
plande variant wel het aantal onge-
lukken op de spoorwegovergang zal 
afnemen, maar níet het aantal suïci-
des. Wie zelfmoord wil plegen kan 
ook na de aanleg van de tunnel het 
perron oplopen en wachten op de 
eerste de beste intercity of ICE.

Met andere woorden: de beoogde 
tunnel zal wellicht wel het aantal in-
cidenten doen afnemen, maar alleen 
de minder ernstige. Wat blijft zijn de 
incidenten met ernstig lichamelijk 
letsel of de dood tot gevolg. 

Met traumatische gevolgen voor 
omstanders, treinpersoneel, familie 
en ernstige vertragingen voor trein-
reizigers.


Uw wisselwachter

ddededererere wwwoooooorddddrdrdenenenenenen::: ddeddededd bbbbbbeoeooeoooogooogogo dedededdde 
zzalal wwelellilichchtt wewewelll hehehet t aaaantntntalalal iiinn-

dd ff llll

Niet vergeten!  

Zaterdag 22 september 

info: sterkwolfheze@gmail.com
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Ooit gehoord van ‘klompenpa-
den’?  Dat zijn rondwandelin-
gen in Utrecht en Gelderland 
variërend in lengte van 5 tot 17 
kilometer.


Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland zorgt voor deze pa-
den in onze provincie.

De wandelingen gaan groten-
deels over onverharde paden 
via boerenland en landgoede-
ren en laten je genieten van de 
mooie omgeving. Het is moge-
lijk verschillende routes met el-
kaar te verbinden om een gro-
tere afstand te lopen. 

Er is een wandel app beschik-
baar waarmee je de route kunt 
volgen en die je informatie 
geeft over speciale plekken tij-
dens de route.


Alle routes zijn met bordjes in 
beide richtingen gemarkeerd. 
Op de website kun je ook alle 
informatie vinden en een kaart 
downloaden.


De routes in onze omgeving 
worden hoog gewaardeerd, 

men komt van heinde en ver 
om deze te lopen. Dus als je er 
nog nooit een hebt gelopen, 
probeer er eens een.


Rondom Wolfheze zijn er mo-
menteel 4 klompenpaden, zie 
de kaart op de volgende 
pagina: 


Molenbeeksepad 17 km, 
naar zeggen het mooiste 
pad tussen Rhenen en Arn-
hem. Met veel variatie en 
mooie uitzichten. 

Hartense pad 14 km, door 
het buitengebied van Ren-
kum. Langs grafheuvels, 
beken en sprengen.

Dorenweertsepad 13 km, 
wandelen rondom het impo-
sante kasteel, door de ui-
terwaarden en hellingbossen 
met mooie vergezichten.

Rosandepad 13 km, nieuw 
en misschien wel de mooi-
ste ! Zeer afwisselend en 
verrassend.  Heuvelachtige 
parken en door uiterwaar-
den langs de Rijn. 


De paden op, de lanen in!
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Uw redacteur loopt graag lange 
wandelingen en heeft een 
rondwandeling van 34 km ge-
maakt die alle 4 de routes aan-
doet. Op de site van Dorpsbe-
lang kunt u van al deze wande-
lingen de GPS-track downloa-
den.




www.klompenpaden.nl

www.dorpsbelangwolfheze.nl en dan doorklikken naar 

toerisme-gpsroutes
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Typ hier om tekst in te voeren
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Graag stellen we u op de hoogte van een belangrijke veran-
dering betreffende aanname van cliënten voor de dagbeste-
ding van Het Schild te Wolfheze.

Zoals u weet is Het Schild een woonzorgcentrum voor visu-
eel beperkten. De regel was dat alleen mensen met een vi-
sus van niet meer dan 30% in aanmerking kwamen voor 
onze dagbesteding.


Vanaf 1 juni 2018 is het besluit genomen om deze open 
te stellen voor iedereen die een indicatie heeft/kan krij-
gen voor dagbesteding.  

Dus behalve cliënten met een visuele beperking zijn ook 
ziende cliënten welkom. Daarnaast staat onze dagbesteding 
open voor (ziende) cliënten met een beginnende dementie of 
andere cognitieve beperkingen. Hier gaat (wederzijds) een 
proefperiode aan vooraf. 

Belangrijk om te weten is dat deze verandering alléén geldt 
voor de dagbesteding en niet voor wonen in Het Schild. 

Heeft u vragen over onze dagbesteding dan kunt u altijd bel-
len naar 026-4821177 of mailen naar 

dagbesteding@hetschild.nl


Met vriendelijke groet,


Medewerkers dagbesteding Het Schild
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Zaterdag 6 oktober 

Stuur een mail naar runningdinnerwolfheze@gmail.com.

Verzend die mail vóór 22 september (dan heeft het team tijd om de indeling in el-
kaar te sleutelen, en da’s geen sinecure!)

Geef je voorkeur op voor een voor-, hoofd- of nagerecht.

Heb je een allergie of een dieet? Of andere wensen? Geef het door en maak er 
melding van.

Vermeld de namen van de personen die meedoen.

Geef je adres door.

Vermeld je e-mailadres.

Geef een mobiel nummer en naam door. (We weten inmiddels hoe handig dat is!)

Doe die avond een stickertje of zoiets op je kleding met je voornaam.


Hopelijk tot aan tafel de 6e oktober! We kijken uit naar je komst.


Nog even het programma:


18.00 Ontmoeting met hapje en drankje in De Slenk

19.00 Voorgerecht ergens

20.00 Hoofdmaaltijd elders

21.20 Nagerecht op een ander adres

22.15 Afsluiting de Slenk (niet verplicht)


Groetjes van het Running Dinner-team op alfabetische volgorde: 

Carool, Ingrid, Max en René

Het kan nog! 

Inschrijven voor …
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De reguliere openingstijden van PUUR Koffie Oosterbeek:  
zondag en maandag van 11:00 tot 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 
van 08:00 uur tot minimaal 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur 
tot minimaal17:00 uur.

In de Weverstraat op  
nummer 63 verkoopt  
en schenkt barista  
Jan-Paul Fros en zijn  
team de lekkerste koffie, 
thee, cacaoproducten  
en een goed glas wijn. 

De kleinste espressobar van nederland

Het is geen kroeg en geen restaurant, geen tapasbar of grandcafé. Het is een  
gelegenheid waar je lekker kunt lunchen en gezellig met je vrienden een biertje 
of een wijntje kunt nuttigen en daar ook nog wat bij kunt eten.

OPEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN ZONDAG VAN 11.00 T/M 20.00 UUR. VRIJDAG EN ZATERDAG  
VAN 11.00 TOT 21.00 UUR | WEVERSTRAAT 65 | OOSTERBEEK |
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Herdenking bij de Airbornebank Wolfheze 

De jaarlijkse herdenking bij de Airbornebank op het 
Dorpsplein vindt dit jaar plaats op zondag 23 september 
om 15:00u. 


De plechtigheid herinnert aan het bombardement op 
Wolfheze met de daarop volgende luchtlandingen met 
zweefvliegtuigen en parachutisten. Ook dit jaar leggen de 
kinderen bloemen neer namens de inwoners van Wolfheze. 


U bent hierbij van harte welkom!

Herdeennnkkkkkiiiiinnnnnggggg bij de Airbornebank Wolfheze 

De jaarlijksk e e ee heheheheherdrdrdrdrdenenenne kikikikk ngngn  bij de Airbornebank op het 
Dorpsplein vvinnndtdtdtdtdt ddddditittitt jjjjjaaaaaaaaaar r rrr plpplplp aaa ts op zondag 23 september
om 15:00u. 

De ppppplelelelelechchchchch ititititighghghghgheieieieie ddddd hehhheh rinnnnnererererertttt aaaaaaaaannnnn hehehehehetttt boobboboombmbmbmbmbararr eededememememementn oop p p
WoWoWoWoWolflflflflfhehehehehezzzeze mmett dde e e daddadad aararararopopooo vvvvolololollgegegegegendndndndeeee lluuuchchchchchtltttlt anndididingggenennn mmmmmeteeee  
zwzweefvliegtuigenen eeeennnn papapapaparaaaccchchutututtut sisisissteteteteten.n OOOOOooooko  dit jaar leggggenenenenen ddde 
kinderen bloemenn nnnnneer namemmememensnsnsnss dddddee innnnwwoww ners vann WWWooololo fhfheze. 

U bentt hhhhhhieieieieiei rbrbrbijij vvvana hhhhaarara tetetetette wwwelelelelelkokokokokom!m
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Als doel een biertje halen op de Azoren! 

Het laatste wat je in Wolfheze verwacht is een zeezeiler. Laat 
staan een zeiler die zijn eigen boot bouwt. Toch wonen er 
meerdere zeevarenden in Wolfheze.


Uw redacteur kwam in contact met Martin de Klerk en Rinnert 
van Basten Batenburg. Zij kennen elkaar van de HTS 
Scheepsbouw in Haarlem. Rinnert werkt bij Marin in Wage-
ningen en woont naast het station in Wolfheze.


Het plan om samen een boot te bouwen ontstond in 2009. In 
2011 begonnen zij in Ede met het bouwen van de twee zij-
drijvers. En er werd een begin gemaakt met de romp. Vervol-
gens is het hele project verhuisd naar Wolfheze. De boot in 
aanbouw in de tuin gezet en daar omheen een schuur ge-
bouwd. Het wordt een ’trimaran’, een bewoonbare romp met 
aan weerszijden een drijver. Type F32 naar een ontwerp van 
Farrier Marine uit Nieuw Zeeland. 


In 2019 hopen zij de boot te water te laten. Dan ermee gaan 
varen, dichtbij huis naar Engeland of de Oostzee maar het 
ideaal is een biertje te gaan halen in Horta op de Azoren.


Scheepsbouw in Haarlem. RiRiRiRiRRR nnert werkt bij Marin in Wage-
ningen en woont naast tt t tt heheehehh t ststststtttaataa ion in Wolfheze.

Het plan om samen eeeeeeeeeee n n n nn bobobobooootttoto  te bouwen ontstond in 2009.
2011 begonnen zij innnnnnnn EEEEEdeddde meeetetetetete  het bouwen van de twee zij-
drijvers. En er werdddddddd eeeeeneeen bbbbegegegegginininnnninin gggggemaakt met de romp. Vervo
gens is het hele prrororororororojejejejeect verhuuuuuuisisissisisisisdddddddd naar Wolfheze. De boot in
aanbouw in de tuiiininininii ggggezezeezezetetetet eeeenn n ddaddadaadadaaararararaarar omheen een schuur ge-
bouwd. Het wordddtdtdddtd eeeeeennnnn ’’trtrtrtrtrtrtrtrimimiiii arararrrarraaaanananana ’’,’’, eeeeeeeeen bewoonbare romp m
aan weerszijden eeeeeeen drrrijijijijijijijveveveveveveveverrr.r.rrr. TTTTTTypyyypypyypypeeeeee F3F3F33F3F33F32 naar een ontwerp van
Farrier Marine uiiiitittiit NNNNNNieieieieuwuwuwuw ZZZZeeeeeeeeeelalalalalaaannndndnn .

In 2019 hopen zzzzizizzijjjj dede boot teeee wwwwwwwwaaaater ttttttee eeeeee laaaaaaaatettttttt n. Dan ermee gaan
varen, dichtbij hhhhuhuhuhuh iiiis naaaarr EnEnEnE gegegeggelalalaaaalalandn  of fffff de OOOOOOOOostzee maar het
ideaal is een bieeeeereree tje te gaann  hahaaaaaleleeeeeeen in HHHHHHHortaaaaaaaa op de Azoren.

www.stukjezeilen.nl
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Deze aflevering heeft de bijzondere 
titel: ‘Tulpen uit Wolfheze?’, geïnspi-
reerd door het bekende lied uit 1957 
‘Tulpen uit Amsterdam’.


Het lied ‘Tulpen aus Amsterdam’ is in 
1956 door de Duitse schlagercom-
ponist Ralf Arnie geschreven, die na 
een bezoek aan de bollenstreek en-
thousiast dit lied heeft gemaakt. Het 
lied kan zijn uitgever echter niet be-
koren en er wordt geen opname van 
gemaakt.


In 1957 wordt het nummer in Neder-
land een groot succes in de vertol-
king door Herman Emmink, begeleid 
door het meisjeskoor Capriccio en 
een orkest onder leiding van Gerard 
van Krevelen. Ook andere artiesten 
nemen het later op zoals Mieke Tel-
kamp (1959), Koos Alberts, De Ha-
venzangers en tal van anderen. 

Ook wordt het daarna in o.a. Enge-
land en Frankrijk uitgevoerd.


Waarom de aflevering deze merk-
waardige titel heeft, leest u hieronder 
en… weer wist De Duizendjarige Den 
dit verhaal aan Ulbe te vertellen, die 
dit graag aan u doorgeeft. Bij dit ver-
haal is hij geassisteerd door de aan-
gever van het onderwerp Wouter de 
Gans uit Zeist, die via zijn vrouw fa-
milie is van een van de twee hoofd-
personen in deze aflevering 
(C. Veeken).


Aflevering 59: Tulpen uit Wolfheze? 

De Modelboerderij Johanna-Hoeve 
(Oosterbeek) houdt in 1922 op te 
bestaan en het totale landbouwter-
rein wordt verkaveld in diverse per-
celen behorend bij de bestaande 
boerderijen, zodat hier dan weer ge-
boerd kan worden door de mede-
werkers van het bedrijf als pacht-
boer.


De Duizendjarige Den vertelde…
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Halverwege de jaren ’20 is een zeke-
re Cornelis Veeken (1887-1972) in de 
buurt van Wolfheze.

Veeken komt uit Limmen (ten zuiden 
van Alkmaar), waar hij de bloembol-
lenkweek op de daar aanwezige 
geestgronden achter de duinen kent.

Hij treft iets ten noordwesten van de 
duiker in Wolfheze, ter hoogte van de 
kilometermarkering 84,7 van de 
spoorweg, op het gebied van de  

Johanna-Hoeve en gelegen tegen 
een zandafgraving een bestaande 
druivenkas aan. Die lijkt hem uiter-
mate geschikt om daar bloembollen 
in ‘voor te trekken’ (hiermee worden 
bloembollen voor de markt versneld 
tot bloei gebracht).

Hij slaagt erin om het gebruik ervan 
te verwerven. In 1927 gaat hij van 
start met zowel tulpen als blauwe 
druifjes.


Een ansichtkaart uit de jaren ’60 (uitgave Th. Lodewijk, Wolfheze). Dit is de 
locatie ten noordwesten van de duiker waar Veeken zo’n 40 jaar daarvoor de 
druivenkas aantrof. Bellen maakt in zijn agenda een schetsje van de locatie 
en betitelt de zandafgraving als ‘talud ontstaan door ontgraving ten behoeve 
der spoorbaan’. Links is de noordelijke ingang van de duiker te zien met 
daarboven de spoorbaan richting station Wolfheze. 
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In die tijd zwerft kapitein H.J. Bellen 
(1884-1960) over de Zuidwest-Velu-
we voor zijn archeologisch onder-
zoek en als hij op 9 juli 1927 in de 
omgeving van de kas is, trekt een 
heuvel, daar vlakbij zijn aandacht en 
hij vermoedt, dat dit een grafheuvel 
(tumulus) is. De bij de kas aanwezige 
Veeken maakt hij hiervan deelgenoot 
en die belooft hem dat, als hij in de 
heuvel iets vindt dit voor Bellen is. 


Hendrik Joseph Bellen (1884-1961) 
wordt in 1920 als 1e luitenant naar 
Ede overgeplaatst, waar hij zeven 
jaar later wordt benoemd tot kapitein 
van de infanterie. Bellen interesseert 
zich zeer voor de archeologie van 
Ede en omgeving en vergaart een 
collectie van op de heide en elders 
gevonden voorwerpen. Ook voert hij 
zelf opgravingen uit en documen-
teert deze.

Zijn grafheuvelvondsten bestaan o.a. 
uit verschillende klokbekers, 
(tong)dolken, barnstenen kralen, 
polsbeschermers, vuurstenen mes-
jes, pijlpunten en verbrande resten 
van beenderen. 

In Ede en Lunteren is hij een bijzon-
dere verschijning, want hij loopt altijd 
in vooroorlogs (WO I) uniform en 
wenst alleen als ‘kapitein’ te worden 
aangesproken. Hij is vaak te zien, op 
de fiets, op weg naar een locatie om 
zich met zijn hobby archeologie be-
zig te houden. 


Kapitein der infanterie H.J. Bellen in zijn 
oude legeruniform leunend op een  
mestvork.
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Bellen is in 1929/1930 betrokken bij 
de oprichting van de Stichting tot 
Bescherming van Praehistorische 
Cultuurmonumenten in Gelderland 
en medeoprichter van de, nog 
steeds actieve Vereniging Oud-Ede 
(1924).


Na zijn overplaatsing naar Assen in 
de winter van 1931 houdt hij zich 
niet alleen met archeologie bezig, 
maar ook met aardstralen en wichel-
roede lopen. Aanvankelijk probeert 
hij werk in de archeologie te vinden. 
In een brief aan de Leidse archeo-
loog professor Holwerda, directeur 

van het Rijksmuseum van Oudhe-
den, biedt hij zijn collectie vondsten 
aan in ruil voor een betrekking bij het 
museum. Holwerda gaat niet in op 
het verzoek, maar toont wel belang-
stelling voor zijn collectie. De koop 
gaat uiteindelijk niet door, omdat 
Bellen de prijs die Holwerda biedt 
(2.000 gulden) te laag vindt. In 1935, 
tijdens de economische crisis, biedt 
Bellen wederom zijn collectie aan. 
Voor 1.500 gulden neemt Holwerda 
de collectie tenslotte over.


Tijdens een opgraving in 1928 op de Ginkelse Heide te Ede o.l.v. kapitein H.J. Bel-
len. V.l.n.r. notaris W.F.J. Fischer; zoon van kapitein H.J. Bellen; zoon van W.F.J. Fi-
scher; dochter van kapitein H.J. Bellen; H. Staf (rentmeester met strohoed); zittend 
in de kuil: kapitein H.J. Bellen; naast H. Staf staan boswachter P. Koudijs en 
W.F.C.H. Graaf Bentinck, heer van Kernhem. De gravers zijn vader en zoon Van 
Steenbeek.
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Veeken is kapitein Bellen dankbaar 
dat hij hem attent heeft gemaakt op 
de grafheuvel, omdat hem dit het 
transport van ongemest wit zand uit-
spaart en hij denkt er zelfs over om 
nog andere grafheuvels op die wijze 
te exploiteren. 

Als Veeken in juli 1927, kort na het 
bezoek van Bellen, in de heuvel 
graaft, vindt hij brokstukken van een 
oude beker en hij herinnert zich ui-
teraard de opmerking van Bellen 
over de heuvel. Hij bewaart zijn 
vondst en als Bellen op 2 augustus 
1927 weer bij Veeken langs komt, 
krijgt hij deze te zien. 

Hij herkent hierin een Veluwse klok-
beker uit het Laat Neolithicum 
(steentijd klokbekercultuur, ca. 2450–
2000 v. Chr.). Zoals eerder samen is 
afgesproken krijgt Bellen de vondst 
van Veeken. Bellen lijmt de stukken 
aan elkaar tot een bijna complete 
beker met een mooie, totaal dek-
kende versiering.


Nico Veeken, de 14-jarige zoon van 
Cornelis, graaft in januari 1928 ook 
in de heuvel en vindt zowaar een 
eenvoudig versierd potje dat prak-
tisch gaaf is. Dit potje laat maar één 
bandversiering zien en is uit de Mid-
den Bronstijd (1800-1100 v. Chr.). 
Ook dit krijgt kapitein Bellen voor zijn 
collectie. 

Omdat in de grafheuvel vondsten 
zijn gedaan uit verschillende tijdvak-
ken, kan worden geconcludeerd dat 
de heuvel tweemaal is benut.


Als kapitein Bellen in 1935 zijn hele 
collectie verkoopt aan het Rijksmu-
seum voor Oudheden in Leiden, zijn 
daar ook de objecten uit Wolfheze 
bij.

In 1936 is de collectie van Bellen in 
Leiden geïnventariseerd en de twee 
bekers hebben de nummers RMO 
coll. e 1936/1.42 en e 1936/1.43 ge-
kregen. Een tevens in de heuvel ge-
vonden scherf van een derde beker 
krijgt nummer 
RMO coll. e 1936/1.44.
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De door Bellen ontdekte grafheuvel 
komt niet voor op de bekende uit-
vouwbare kaart ‘Het landschap van 
Renkum en omgeving’ uit het boek-
werkje ‘De Veluwezoom’ van Nico 
Roorda van Eysinga (1952), waar alle 
grafheuvels in onze omgeving op zijn 
aangetekend, maar dat komt, omdat 
deze kaart alleen de gemeente Ren-

kum beslaat. Onze grafheuvel ligt net 
in de gemeente Arnhem.

De grafheuvel wordt vermeld in de 
publicatie van de archeologisch on-
derzoeker Rinus Houkes over de 
grafheuvels in de gemeente Arnhem 
en Renkum, met als nummer: 41.




De in de grafheuvel gevonden Veluwse klokbeker en het potje. Links de door Veeken 
zelf opgegraven klokbeker en rechts het later door zijn zoon gevonden gave potje. 
Ze zijn beiden in maart 2017 gefotografeerd in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden toen Cornelis (Cees) Veeken, de kleinzoon van onze hoofdpersoon en Wou-
ter de Gans het museum hebben bezocht. De scherf ligt er ook bij. Ze zijn voor deze 
gelegenheid uit het depot van het museum (elders in Leiden) gehaald,  omdat ze 
geen deel uitmaken van de vaste collectie. 
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Het experiment van Veeken om 
bloembollen voor te trekken in Wolf-
heze wordt geen succes en hij stopt 
er al eind 1928 mee.

Veeken heeft in zijn leven veel ver-
schillende, soms innovatieve dingen 
ondernomen en is niet bang geweest 
voor mislukkingen. Van huis uit is hij 
timmerman, later wordt hij onderwij-
zer. Veeken is erg handig, ‘wat zijn 

ogen zagen konden zijn handen ma-
ken’.


Een gedeelte van de kaart uit het hierboven genoemde boekwerkje van Roorda van 
Eysinga (1952) met rechtsboven het gedeelte van de gemeente Arnhem waar onze 
grafheuvel ligt (in de linker onderhoek daarvan). De grafheuvels uit de bekercultuur 
zijn de vette stippen op de kaart: vijf bij de Kabeljauw, zeven in het gebied van Oud 
Wolfheze en vier in het gebied Hoog Wolfheze. De urnengraven zijn met een cirkel 
aangegeven en daarvan liggen er drie dicht bij elkaar rechts van de Balijeweg onder 
het woord WOLFHEZE van het huidige dorp. De oude karrensporen van de Hes-
senwegen zijn met strepen in het landschap getekend als ze zichtbaar zijn in het ter-
rein en met een onderbroken lijn als ze alleen op luchtfoto’s zijn te zien.
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Ook iets te melden voor de activiteitenagenda? 
Meld het ons via redactie@wolfskreet.nl
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